GRIN DST ED BADM IN T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Referat fra GENERALFORSAMLING
Den 20. marts 2019 kl. 18.00 i Magion med spisning først.
Punkter på
Referatnotater:
dagsordenen:
Antal: 16 til stede
Deltagere:
Formand Erik Thøgersen byder velkommen.
1. Valg af dirigent

Kjeld Kaad Hansen vælges til dirigent. Generalforsamlingen er
lovmæssigt indkaldt via Conventus og hjemmesiden d. 2. marts.
Ifølge vedtægterne bør den også indkaldes via Midtjysk ugeblad, hvilket
bør ændres( se punkt 4 nedenfor)

2. Bestyrelsens
beretning

Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på klubbens
hjemmeside.
Udvalgsberetninger kan ligeledes læses på hjemmesiden.
I hovedpunkter:
Medlemstallet har pr. 1. november, fremgang på 27 medlemmer. Det går
den rigtige vej. Foruden badminton har e-sport 70 medlemmer.
Vi har igen iår haft DGI til skolebadminton 0-6 klasse fra alle skolerne i
Grindsted, dette har også givet nye medlemmer. Der har været tilbudt
familiebadminton, som også kører fint.
Det er endelig lykkedes at få 25 års reglen afskaffet, så vi også kan
arbejde med, at få flere ældre medlemmer i klubben.
Vi havde en del udfordringer med hal fordeling, hvilket især skyldes
IKA talent udvikling.
Ny aftale med sponsor, denne gang blev det Victor. Det har taget lidt tid
at vænne sig til boldene, men det ser ud til at gå bedre
Vi har fået Anders Junker som cheftræner, hvilket vi er meget glade for
Steen stopper til næste sæson, det er endnu ikke på plads, om der kan
findes en ny træner til morgenhold
Vores håndbog er nu blevet gennemgået og rettet til og e-sport er også
kommet på. Kan ikke takke PE nok, for den kæmpe indsats han har gjort.
Regnskabet er over al forventning.
Til vores hjemmeside bliver der løbende lagt ind. Bl. a. privatlivspolitik
og modtagere af pokaler i årenes løb
Stævner har vi afholdt og stadig 2 venter. Efter flere års tilbagegang til
SparrekasseCup var der igen fremgang. Festen har været holdt i Magion
Tak for hjælpen fest afholdt og kommer igen til juni.
De to DM for hold, som vi afholder, skal vi også have i 2020.
Præmiespil stagneret lidt efter flere års nedgang. Fortsat fokus på at
sælge lodder.
Beløbet tilfalder ungdom, vinderchancerne større
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USU har i denne sæson kørt uden formand. Trine har deltaget til de fleste
bestyrelsesmøder
SSU har også kørt uden formand
SPU aftale Victor og forskellige sponsorer til julekalendere og
præmiespil.
STU Træner og hjælpetræner kurser har der været. Derudover en del
sociale arrangementer
Tak til alle i udvalgene, for godt samarbejde, hovedsponsor Den Jyske
Sparrekasse og øvrige sponsorer, medlemmer og forældre. Tak for jeres
indsats
Vores kasserer har i flere år ønsket at stoppe. Der skal findes en ny
snarest. Tak for at hun ikke bare har smidt det hele og stadig vil stille sig
til rådighed for at hjælpe en ny i gang.
Spørgsmål:
Hvad betyder alle vores udvalg forkortelser, det er for de indforståede.
Svar:
Tages til efterretning, vi skal vænne os til at sige ungdom, senior,
motion, sponsor m.m. så alle kan følge med.
Beretningen godkendes

3.
Regnskabsaflæggelse ved Mie
Hovmøller

Regnskab fremlægges af Mie Hovmøller
Flot overskud
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Hvad er grunden til at hallejen ikke er så stor i år?
Svar: Der er indbetalinger, der er betalt skævt for regnskabsåret
Er det festen der kaster så meget overskud af sig til veteran/motion?
Svar: BadmintonDanmark giver tilskud og kommunen har givet tilskud
til halleje. Overnatning med morgenmad giver et godt overskud.
Betaling for aftenfesten, er for de hjælpere vi stiller til rådighed.
Tallene viser det reelle overskud.
Refusion af halleje stor pga tidligere DMU, hvor vi er ude og spille i
mange haller. Den bliver ikke så stor fremover, da vi nu har mindre
stævner.
E-sport giver overskud, da kommunen giver løn til deres to trænere, de er
i aktivitets tilbud. Leje til e-sportslokalet er lige så stor som til en hal
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Regnskabet godkendes.
4. Indkomne
forslag

Vedtægtsændringer foreslås. Ændring af paragraf 7 stk 2
Indkaldelse via Midtjysk ugeblad bortfalder i teksten.
I Conventus systemet kan alle vinges af, også dem, der ikke ønsker
nyhedsmails. Disse får også indkaldelse. Alternativt til mail sendes brev.
Meget vigtigt at alle får.
Ændringerne godkendes.

5. Fremlæggelse af
budget til
godkendelse

Budget fremlægges af Karsten W. for 2019
Ingen kontingentstigning

Spørgsmål/svar/kommentarer:
Udgifter til lederpleje, hvad dækker de?
Svar:
Tak for hjælpen fest, møder, generalforsamling m.m.
Budget godkendes
6. Valg af kasserer
samt suppleant
til denne

Mie Hovmøller er villig til genvalg under en betingelse, at det er for et år
og vælges
Bestyrelsen skal ud og finde en afløser. Bestyrelsen ønsker hjælp til dette
fra øvrige medlemmer
Spørgsmål/svar/kommentarer:
Hvis vi finder en, vil de helst skulle starte med det samme og være med
som ”føl” resten af sæsonen.
Det er en mulighed at købe sig til kasserer. Det betyder at alle skal sætte
bilagsnumre på, når de sender noget ind. Det er vigtigt, at have kendskab
til klubben.
Der bruges flere timer hver uge på jobbet som kasserer
Kunne man øge tilskud til at lokke en ny kasserer?
Det vigtigste er at det er en der kan, der skal sidde med tal
Hvis man skal til at betale for nogle af posterne i bestyrelsen og
udvalgene, bliver man nødt til at kigge på alle posterne.
Det er utrolig vanskeligt for udvalgene gør også et stort arbejde.
Hvad vil det koste, hvis vi skal have DGI til at sidde med det? Er det
undersøgt? Nej
Det er timerne der skal afgøre, hvor meget tilskud, der skal gives, hvis
man vælger den løsning
Vil man kunne have en fælles kasserer for e-sport og badminton?
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E-sport har ikke en kasserer men en bogholder. Så hvis e-sport finder en,
der kan være kasserer, skal de bare sige til.
Suppleant modtager genvalg. Margit Nielsen
7. Valg af 1
bestyrelsesmedlemmer

Denne har i år været vakant. Bestyrelsen foreslår Trine Bergen. Hun
vælges

8. Valg af 2
suppleanter for
bestyrelsesmedlemmerne

1. suppleant Bjarne Pedersen
2. suppleant Tom Larsen

9. Valg af 2
revisorer og 1
revisorsuppleant

Revisorer: Kjeld Kaad Hansen og Margit Nielsen villig til genvalg og
vælges

10. Evt.

Bliver e-sport ved at være en del af badminton, når 25 årsreglen er
afskaffet?
Svar:
De bliver ved med at være med, så længe de selv har lyst.

Vælges (suppleanter er kun på valg for et år)

Revisorsuppleant: står vakant

SSU vil gerne samarbejde med e-sport, så måske lave nogle
fællesarrangementer.
Der er gang i nye hold og e-sport vil gerne udvide med bl.a. spillet Apex
Der vil altid være en vis variation i hvilke spil, der er populære og noget
har nyhedens interesse. Det giver variation i medlemsantallet. E-sport har
også lagt deres årsberetning ind på hjemmesiden
Vi har undersøgt mulighederne for at male baner grønne inde i hal 3, det
vil koste 75.000. Vi håber at kunne få både kommunen og Magion med.
Hjælper det på at gulvet er glat? Hvis det er et problem bør hallen
kontaktes. Alternativt står en kost til rådighed. Vi betaler for hallen, bør
den så ikke være i orden?
Hvor står vi ift IKA? Kunne man indtænke ekstra talenttræning om
fredagen?
Bestyrelsen var med til alle de indledende møder omkring IKA
Flemming Pedersen talent Billund har spurgt, om de må bringe Anders
ind
Der er kommet nye priser. Det koster 500kr. pr. måned. Det inkluderer
en ekstra træning i højere klasser kommer mere ind over og prisen stiger.
D. 24. april er indkaldt til møde om klubbens fremtid. Her vil det også
blive snakket igennem.
Der er ikke badminton i Billund. Er der interesse for at udvide den vej?
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Ift ungdom har man gjort så mange tiltag. Der er ingen mulighed for at få
timer i hallen længere. Mange fra Billund ved ikke at der findes en klub i
Grindsted. Også flere internationale har haft interesse. Flere spiller i
Lalandia.
Formanden:
Dirigent påskønnes med et par flasker rødvin.
Mette Krusborg Madsen stopper i USU. Mange års hjælp og flot arbejde
i USU påskønnes med blomster.
Generalforsamling afsluttet kl. 21.00
BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING

Efter konstitueringen har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Erik Thøgersen
Næstformand: Karsten Westergaard
Kasserer: Mie Hovmøller
Sekretær: Lene Bjerre
Medlem: Trine Bergen

Referent sekretær Lene Bjerre
Godkendelse af referat ved Kjeld Kaad Hansen
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